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የሦስተኛ አማራጭ ክሽፈት 

ዮናስ 04/03/13 

በፕሮፌሰር መሥፍን ወ/ማርያም ተደርሶ ለንባብ የበቃው “መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ” 

የሚለው መጽሃፍ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በግል ፕሬሶች ዘንድ ብዙዎችን ያነጋገረና አሁንም 

በማነጋገር ላይ ያለ  ሰሞንኛ ርዕሰ ጉዳይ ይመስለኛል፡፡   

ርዕሱ ለኢትዮጵያ ታሪክ ባይመጥንምና በታሪካዊ ይዘቱ መሰረታዊ የተጠየቅ ችግር ያለበት 

ቢሆንም ርዕሡ የሚመጥናቸውና ሰሞንኛ ከሆኑት ጉዳዮች ጋር ልክክ ብሎ ለሚገባላቸው ኢዴፓ፣ 

መድረክና መሰሎቻቸው ቃሉን ልዋስና መክሸፍን ከኢዴፓ ሦስተኛ አማራጭ ጋር አያይዤ ያለኝን 

ሃሳብ ላካፍላችሁ ወደድኩ፡፡  

የመድረክ ስብስብ በ2002 ምርጫ ዋዜማ ላይ ከመፈጠሩና ጫፍና ጫፍ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው 

ፓርቲዎች ስብስብ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በምርጫ 97 ዋዜማ ላይ ከተቋቋመው ቅንጅት ጋር 

ያመሣስለዋል፡፡ እንዲሁም አንዳንድ የፖለቲካ ተችዎች የቅንጅቱ ሌላኛው ገጽታ ወይም ደግሞ 

የቅንጅቱ ሌላኛው ግልባጭ መሆኑን ያወሳሉ። ቅንጅቱም እንዲፈረካከሥ እና እንዲብረከረክ 

ያደረገው በዋናነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ መሠረታዊ በሆኑት ሕገመንግሥታዊ የመሬትና የብሔር 

ብሔረሰብ ጥያቄ ላይ ሠፊ ልዩነት ያላቸው ፓርቲዎች ስብስብ መሆኑ አንዱ ምክንያት እንደነበር 

ያነሳሉ። በተለይም የነጠላ ፓርቲዎቹ አመራሮች ከላይ በተጠቀሱት መሠረታዊ ጥያቄዎች ላይ 

ለበርካታ ዓመታት በውስጣቸው የተሳሳተ አቋም ያላቸው መሆኑና ልዩነትን አቻችለው ስለሃገር እና 

ስለሚወክሉት ህዝብ ማሠብ የሚችሉበት ቀጭን ገመድ እንኳ የሌላቸው መሆኑን በመከራከሪያነት 

ያቀርባሉ፡፡  

መድረክ የተሠኘው የጥቂት ፓርቲዎች ስብስብም የዚሁ የቅንጅቱ ተቀጽላ ነው ብለን እንድንቀበል 

የሚያደርገንም አሁን ከመድረኩ ጥላ ሥር የተሰባሰቡት አብዛኞቹ ፓርቲዎች እና አመራሮች 

በቀድሞው ቅንጅት ውስጥ የነበሩ መሆኑና በተለይም አንድነት የተባለው ፓርቲ አመራሮችና 

አባሎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በቅንጅቱ ውስጥ የነበሩ መሆኑ፤ በተመሳሳይም መድረክ 

እንደመድረክ ግንባር ለመፍጠር ባደረገው ሂደት ውስጥ የነበሩትን በርካታ ልዩነቶችና ልዩነቶቹን 

ለማጥበብ የተደረገውን ጥረትና ክሽፈት እናስታውሳለን። በሌላ በኩል ደግሞ በመድረክ ስም 

የሚወጡ ጋዜጣዊ መግለጫዎችንና አስተያየቶችን ስንመለከት የመድረክ ይሁን የነጠላው ፓርቲ 

አቋም ወይም አመለካከት ስለመሆኑ በግልጽ የማይለይበትና ሁሉም በየፊናው ያሻውን በፈለገው 
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መንገድ የሚገልጽበት፤ የፓርቲ ዲሲፕሊንና ወጥ አሰራር ወይም አመራር የሌለበት መዋቅር 

መሆኑን በተጨባጭ እያየን ነው፡፡  

በቅንጅቱ ሥር ያሉ ፓርቲዎች የአመራር አባላት የተሠባሠቡት በአመዛኙ በአካባቢ 

ተወላጅነት፣በትውውቅ፣ በጉርብትና፣ በወዳጅነት፣ በግል ጥቅም፣በሥልጣን ፈላጊነት ወዘተ ላይ 

ተመስርተው ነው የሚል ተደጋጋሚ ክስ ከየአቅጣጫው ይቀርብባቸዋል። በነዚህና በሌሎች 

ምክንያቶችም ስብስቡ ለኢትዮጵያ ህዝብ  አንዳች ቁብ ያለው ምላሽ ያለመያዙን በማሳወቅ ነበር 

የቅንጅቱ አካል ያለመሆኑን ኤዴፓ ወዲያውኑ በይፋ ያወጀው  ፡፡  

ይህን ተከትሎም ወደ ስብስቡ የተመለሥ ማሥፈራሪያና ዛቻዎች ሳይቀሩ እንደደረሱበት፣ ከቅንጅቱ 

ስምምነትና የጥምረት ሕግ በማፈንገጥ የፓርቲው  ካዝና ሣይቀር ስለመዘረፉ እና በፓርቲው 

ማህተም መነገዱን ጭምር በማውሣት በርካታ የክስ ዶሤዎችን ይዞ ወደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 

ጽ/ቤትና ፍርድ ቤት መመላለስ የአንድ ወቅት ዋነኛ ሥራው እንደነበር እናስታውሳለን፡፡  

እንደ ፓርቲው አመራሮች መግለጫ ከሆነ የዚያን ጊዜዎቹ የቅንጅት አመራሮች "ዘመኑ 

የዶክተሮችና የኢንጅነሮች ነው" በሚል የደንቆሮ ትምክህት በኢዴፓ ላይ ሥነ ልቦናዊና ፖለቲካዊ 

ጫናዎች ያደረሱበት መሆኑን ገልጾና በምሥል የተደገፉ ማሣያዎችን ጭምር በማቅረብ ነበር 

ከቅንጅቱ ጋር ያስተሳሰረውን ገመድ "እስከወደዲያኛው" የበጠሰው ፡፡  

እነዚህን ጉዳዮች ስንመለከት ግን ከላይ የተጠቀሱትን እና የቅንጅቱንና የመድረክን የአንድ 

ሣንቲም ሁለት ገጽታነት የኢዴፓንም በቅንጅቱ ውስጥ የነበረውን ትርፍና ኪሣራ እንዲሁም 

ከኪሣራ የወጣበትን መንገድና ተመሣሣይ ጉዳዮችን እያስታወስን ቢሆን ይመረጣል፡፡ የኢዴፓ 

የሦስተኛ አማራጭ መክሸፍና መጨናገፍ መነሻ የሆነው ቀጣዩ የአዲስ አበባ፣ድሬዳዋና የአካባቢ 

ምርጫ ነው፡፡ ለኢዴፓ ሦስተኛ አማራጭ መክሸፍና መጨናገፍ ሁለተኛው መነሻ ደግሞ 

ቀድሞውኑ የከሸፈው መድረክ የተሠኘውና በሥሩ የተሰበሰቡ ፓርቲዎች በቀጣዩ የአካባቢ ምርጫ 

ላይ ያነሷቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡  

ቀጣዩን የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ በተመለከተ ህዳር/2005 ላይ ምርጫን የማስተዳደር 

ሥልጣን በአዋጅ የተሠጠው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት የምርጫ ሂደትንና የጊዜ ሠሌዳን 

በተመለከተ አዳማ ላይ መድረክ ያዘጋጃል፡፡  ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ በዚህ መድረክ ላይ ተሣታፊ 

ከነበሩት ከ70 በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች መካከልም መድረክ በተባለ ፓርቲ ጠንሣሽነት ከመድረኩ 

አጀንዳ ጋር የማይያያዙ ጉዳዮችን በማንሣት የምርጫውን ሂደትና የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓቱን በሚያደናቅፍ ሁኔታ 34 የሚደርሱ ፓርቲዎች ጥምረት መፍጠራቸውን ይፋ አደረጉ፡፡   
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ምርጫ ቦርዱም ጥያቄያቸውን ተመልክቶ ጉዳያችሁ ከምርጫና ምርጫ ሥርዓት ጋር ያልተያያዘና 

አንዳንድ ጥያቄዎቻችሁም ቢሆኑ ቀደም ሲል በምርጫ 2002 ላይ መልስ ያገኙና በድርድር 

የተፈቱ ናቸው የሚል በተለያዩ አስረጂዎች የተደገፈ ምላሽ ሠጠ፡፡ መድረክና በእርሱ አሰባሳቢነት 

ፒትሽን የፈረሙት ፓርቲዎችም ቀጣይ ስራቸውን የፕሬስ መግለጫ በማድረግ በምርጫው 

እንሣተፋለን አንሣተፍም መንታ መንገድ ላይ ቆሙ፡፡ ከጊዜያዊ ስብስብነት ወደ ጋራ መድረክነት 

ለመለወጥ ባዘጋጁት የፊርማ ሥነ-ሥርዓት ላይ ተገኙት የተባሉትና ፊርማቸውን ያኖሩት 

በትክክለኛ የፓርቲ ውክልናቸው ሳይሆን በአመዛኙ በአመራር አባላት የግል ፍላጎትና ተጽእኖ 

አለያም በ“ካፈርኩ አይመልሰኝ“ ስሜት ስለመሆኑ ከራሳቸው የየፓርቲዎቹ አባላት ሳይቀር በስፋት 

እየተሰማ ያለ ቅሬታ ነው።  

የ“ካፈርኩ አይመልሰኝ“ የስብስቡ መሪዎች ግን “ድል የተገኘበት ሥነ-ሥርዓት” ሲሉ የከሸፈውን 

ሂደት አንቆለጳጰሱ፡፡ አንቆለጳጵሰውም ሲያበቁ ባዶ መታበያቸውን በየሚዲያው አስተጋቡ፡፡ 

የጊዜያዊ ስብስቡ ኮሚቴ ሠብሳቢና የመድረኩ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ አሥራት ጣሴ 

ከየሚዲያው ጉዳዩን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ሲመልሡ፡፡ “በአስቸጋሪ ሃገራዊ ጉዳዮች 

ላይ ሳንነጋገር ወደ ምርጫ አንገባም፡፡ በምርጫ ቦርድ የወጣውንም የጊዜ ሠሌዳ አንቀበልም” 

አሉ። የምርጫ ቦርድ አስፈፃሚዎችም የገዢው ፓርቲ አባል ወይም ደጋፊ መሆናቸውን፣ የህዝብ 

ታዛቢዎች ገለልተኛ አለመሆናቸውን፣ የመንግሥት አስተዳደር፣ ፍርድ ቤት፣ ፖሊስና ሌሎችም 

በምርጫው በቀጥታ ወገንተኛነት ማሳየታቸው፣ የመንግሥት ሃብት ለገዢው ፓርቲ ቅስቀሳ እየዋለ 

መሆኑ፣ ፍትሃዊ የሚዲያ አጠቃቀም አለመኖሩንና የግል ፕሬሦች መደፍጠጣቸው ላለመሣተፋችን 

ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው ብለዋል።  

እነዚህና በስብስቡ መሪ የተገለፁት ጉዳዮች ምርጫ ቦርዱን የማይገልፁትና አብዛኞቹም ምርጫ 

2002 ላይ ምላሽ ያገኙ መሆናቸውን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተደጋጋሚ የገለጸ ሲሆን ገዢው 

ፓርቲን በተመለከተ የቀረቡት ቅሬታዎች ሁሉ መሠረተ ቢስ መሆናቸውን  በድርጅቱ ጽ/ቤት 

ኃላፊ በኩል ምላሽ ሠጥቷል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚዲያ አጠቃቀምን በተመለከተ ካቀረቡት ክስ 

አኳያ ያለውን ሁኔታ እዚህ ላይ መቃኘቱ ጠቃሚ ይሆናል።  

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ሠሞኑን በሠጠው መግለጫ በቀጣዩ ምርጫ  

ለመወዳደር ከተመዘገቡት 29 ፓርቲዎች መካከል 24 የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣዩ የአዲስ አበባና 

አካባቢ ምርጫ የመሣተፍ ሂደት ውስጥ እንደሚገኙ ገልጾ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ከተሠጠው የአየር 

ሰዓት ውስጥ 50 ከመቶውን ኢህአዴግን ጨምሮ 24ቱ ፓርቲዎች እኩል እንዲከፋፈሉ መደረጉንና 

ከተቀረው 50 በመቶ 30 በመቶውን በተወካዮች ም/ቤት ባላቸው መቀመጫ ብዛት፣ 20 ከመቶውን 

ደግሞ ባቀረቡት እጩ ልክ ተሠልቶ የተሠራ መሆኑን በመዘርዘር፤ ይህ አሠራርና መስፈርት 
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ደግሞ በየትኛውም መልኩ ቢታይ በጣም ፍትሃዊ የሆነና አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከዚህ 

በፊት ከነበረው የተሻለ ዕድል እንድናገኝ ያስቻለን ነው ሲሉ አስተያየት የሠጡበት መሆኑን 

አረጋግጧል፡፡  

ኤዴፓ ከሰሞኑ በራስ ሆቴል ቀጣዩን ምርጫ በተመለከተ ባዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ  

ሦስተኛ አማራጩን ያከሸፈበትን መግለጫ ሠጥቷል፡፡ ይህንኑም ሊቀመንበሩ ከአሜሪካው ሬዲዮ 

ቪ.ኦ.ኤ ጋር ባደረጉ ቃለ ምልልስ በተጨባጭ አረጋግጠዋል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ የድርጅቱ 

ፕሬዝደንት አቶ ሙሼ ሰሙ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተሠጠውን የምርጫ መልዕክት 

ማስተላለፊያ የዓየር ሰዓት ላለመጠቀም ድርጅታቸው መወሠኑን ለአሜሪካ ሬድዮ ገልፀው 

ኢህአዴግና ምርጫ ቦርድ ከምርጫው አንፃር እየሄዱበት ያለው መንገድ በድግሤ ላይ አትገኙ 

የማለት ያህል ተቃዋሚዎችን ያገለለ ነው ብለዋል፡፡ አቶ ሙሼ አስተያየታቸውን ሲቀጥሉም 

ለቅስቀሳ ከተመደበው የዓየር ሰዓት ላይ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አብዛኛውን መውሠዱ ክፍፍሉ 

ሚዛናዊ እንዳልሆነ ያሳያል ብለው ፓርቲያቸው የተሰጠውን የአየር ሰዓት እንደማይጠቀምበት 

ገልፀውልኛል ሲል ሬድዮው ዘግቧል፡፡  

የአቶ ሙሼ ሰሙ እና የፓርቲያቸው የራስ ሆቴል መግለጫ ቀደም ብሎ ከተጠቀሰው የመድረክ 

ተደጋጋሚ መግለጫ ጋር መመሣሠልና ከሰንደቅ ጋዜጣ ጋር ካደረጉት ቃለ ምልልስ ጋር 

አለመመሳሰል፤ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አቶ ሙሼ ሰሙ የሰጡት አስተያየት ከአቶ አሥራት ጣሴ 

ለአሜሪካ ድምጽ የተሰጠ አስተያየት ጋር መመሳሰል የኢዴፓን ሦስተኛ አማራጭ መክሸፍ 

አያመለክትም ይሆን? እንደእኔ በትክክል ያሳያል ባይ ነኝ። 

የኢዴፓን ሦስተኛ አማራጭ መክሸፍ የሚያረጋግጡልኝ ሌሎች አሥረጂዎችም አሉኝ፡፡ በተለይም 

ከፋና ብሮድ ካስት ኮርፖሬት ሞጋች ጋር አቶ ሙሼ ሰሙ ያደረጉት ቆይታ ከመድረክ ሰሞንኛ 

ማኒፌስቶ ጋር መመሣሰል ቀጣዩ ትርክቴና መክሸፍ እንደ ኢዴፓ 3ኛ አማራጭ ማሣያዬ 

ይሆናል፡፡   

የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ እሁድ ጠዋት የኢዴፓው ሊቀመንበር ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት 

ጋዜጠኛ ጋር ሞጋች በተሠኘ ፕሮግራም እየተሟገቱ ነው፡፡ ሙግታቸው በአጠቃላይ የሃገራችን 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ የተመሠረተ ሆኖ ከኢዴፓ ርዕዮተ ዓለምና ከገዢው ፓርቲ አብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ፅንሰ ሃሣብና ከልማታዊ መንግስት ንድፈ ሃሳብ ጋር የተገናዘበ ነበር፡፡   

በሙግታቸው መጨረሻ አካባቢ ጋዜጠኛው ለአቶ ሙሼ  ለሰነዘረው ጥያቄ ከሰጡት ምላሽ  

በመነሣት ወደ ሙግታቸው የኋላ ቆይታና ሌሎች ማጣቀሻ ሠነዶች በመመለስ ወጋችንን ወደፊት 

እንላለን፡፡ ሦስተኛ አማራጭ ማለት ምን ማለት ነው? የጋዜጠኛው ጥያቄ ነበር፡፡  
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ሦስተኛ አማራጭ ለዓለማችን አዲስ ዓይነት የፖለቲካ ፅንሰ ሃሳብ አይደለም በማለት  

የእነጀርመንን ተሞክሮ በማንሣት ምላሻቸውን የጀመሩት አቶ ሙሼ ሠሙ ለዚህም ሶሻል 

ዴሞክራሲ የሚባለው ርዕዮተ ዓለም ወይም የፖለቲካ ፍልስፍና መገለጫ እንደሆነና የኢዴፓ 

ሦስተኛ አማራጭ ዓለም ላይ ካለው የሦስተኛ አማራጭ ጽንሠ ሃሳብ  የተለየ መሆኑን፤ ልዩነቱም 

የኢዴፓ ሦስተኛ አማራጭ የርዕዮተ ዓለም ጉዳዩ ሳይሆን የአሠራር ስልት እንደሆነ ገለጹ፡፡ 

ቀጠሉናም የሦስተኛ አማራጭ ስልትን የመረጡበትን ምክንያትና መነሻ ሲያስረዱም  በኢትዮጵያ 

ያለው ነባራዊ የፖለቲካ ሁናቴ ነው አሉ፡፡   

የፖለቲካ ጽንሠ ሃሳብ በኢትዮጵያ ተወደደም ተጠላም ተስፋ ሰጪ ሆኖ ምቹ መደላድል 

የተፈጠረለት በ1983 ነው ያሉት አቶ ሙሼ በወቅቱ ግን በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ላይ 

ይጠቀሙበት ዘንድ በኢህአዴግ በኩል ወደመድረኩ የተጠሩት ፓርቲዎች ይዘው የቀረቡት አጀንዳ 

በተፈጠረው ሥርዓት ውስጥ ሆነው ዴሞክራሲን እንዴት እንደሚያጣጥሙ እና እንዴት 

እንደሚያሳድጉ ሳይሆን፤ ይዘው የቀረቡት አጀንዳ ጽንፈኛና ለመድረኩ ያበቃቸውን ሥርዓት 

የመለወጥ ጥያቄ ነው፡፡  

እስከአሁንም ድረስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የመፈራረጅ፣ የመጠላለፍ፣ ተባብሮ መሥራትን 

የሚያዳክም፣ አፍራሽና ሠውን ለእንቅፋትነት የሚያነሳሳ ነው ብለዋል፡፡ ስለሆነም ጉዳዩ 

ለኢትዮጵያም ሆነ ለህዝቦቿ የማይበጅ ነው ያሉት አቶ ሙሼ ሦስተኛ አማራጭ ማለት እውቅና 

በመስጠት ላይ የተመሠረተ፣ ለንግግር በር የሚከፍት፣ በመተባበር የሚያምን የአሠራር ሥልት 

እንደሆነ ገልጸዋል።  

በማያያዝም በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ ቀጣይ እጣ ፈንታ ላይ ለመምከርና ለመወሠን ወደ መድረኩ 

የመጡት ፓርቲዎች ህገ መንግስቱን የማይቀበሉ እና ለመደራደርም ዝግጁ ያልሆኑ ፓርቲዎች 

ነበሩ ያሉት አቶ ሙሼ ካለፈው ሥርዓት ጋር የተያያዘና የወደቀውን ሥርዓት ለማስመለስ ጭምር 

ዓላማ ያላቸው ፓርቲዎችም እንደነበሩ አመልክተዋል፡፡  

በወቅቱ የነበሩት የአብዛኞቹ ፓርቲዎች ዝንባሌም ኢህአዴግ ምንም ቢሠራ አንዳች ጥሩ ነገር 

መሥራት አይችልም የሚሉና እውቅና የማይሠጡ መሆናቸውን በመጥቀሥ እንደዚህ ዓይነቶቹ 

ደግሞ አሁንም ያሉ ስለመሆናቸው በሃገር መለያና መታወቂያ በሆነው ባንዲራ ላይ መነጋገር 

እንደነውር የሚታይበት ሁኔታ መኖሩን በማሣያነት ጠቅሰዋል፡፡  

ስለሆነም ሦስተኛ አማራጭ የጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በትብብር የሚሠራ፣ አገራዊ በሆኑ አጀንዳዎች 

ላይ ለመደጋገፍ ቅድሚያ የሚሠጥ፣ ችግሮችን በውይይትና በድርድር የመፍታት አዲስ ዓይነት 

ወይም ሦስተኛ አማራጭ የተባለ የአሠራር ሥልት አስቀምጧል ብለዋል፡፡ ለዚህም ሲባል በዛ 



6 
 

ወቅት በነበረው ያልዳበረ ዴሞክራሲ ውስጥም ሆነን ሁለትም ተገኘ ሦስት ወንበር ለመድብለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ጠቃሚ ነው ብለን ስለምናምን በምርጫ ስንወዳደር 

ጽንፈኞቹ አጃቢ ሢሉን ነበር በማለትም አቶ ሙሼ ያላቸውን ሃሳብና አቋም ሠንዝረዋል፡፡  

የእኔም ጉዳይ እዚህ ጋር ነው፡፡ ያ በንግግር፣ በውይይት እና እውቅ በመስጠት ላይ የተመሠረተው 

ሦስተኛ አማራጭ ወይም የአሠራር ሥልት አልያም ደግሞ ባለውም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በምርጫ 

መሣተፉ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ጠቃሚ ነው የተባለው የአሠራር ሥልትና 

ጠቃሚነቱም ባለፉት ሦስት ሃገር አቀፍ ምርጫዎች ላይ በተግባር የታየው ሦስተኛ አማራጭ አሁን 

ምን ወሠደው? የሚለው ጉዳይ ነው፡፡  

ይኸውም ምህዳሩ ጠቧል፣ የመንግሥት መገናኛ ብዙሃኖች የገዢው ሥርዓት የፕሮፖጋንዳ 

መጠቀሚያ ናቸው፣ ምርጫ ቦርድና የምርጫ አስፈፃሚዎች ካድሬ ናቸው የሚሉት እና ቀድሞም 

ቢሆን ጽንፈኛነታቸው በአቶ ሙሼ ሰሙ የተረጋገጠላቸው ፓርቲዎችና አመራሮች በቀጣዩ የአዲስ 

አበባና የአካባቢ ምርጫ ላይ የአንሣተፍም መግለጫና አስተያየት ማብዛታቸው በኢዴፓ የሦስተኛ 

አማራጭ ተጠየቅና ከላይ በተሠጠው የአቶ ሙሼ ሠሙ ማብራሪያ መሠረትም ቢሆን ከጽንፈኝነት 

ባለፈ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚበጅ አይሆንም፡፡ በአናቱም ለመድብለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሲባል እና ከላይ የተጠቀሱትንና መሠል የጽንፈኞች ጥያቄ 

መመለስ እንዲቻል የፖለቲካ ፓርቲዎች ሥነ ምግባርና ደንብ ሆኖ በሥራ ላይ ውሏል። ኢዴፓም 

ይህን ሠነድ በሦስተኛ አማራጩ የአሠራር ስልት መሠረት ተቀብሎ የፈረመ ፓርቲ ነው። 

መድረክ ግን በ"ካፈርኩ አይመልሰኝ “አባዜው እስከ ዛሬም ቢመከር ቢዘከር አልፈርምም ማለቱ  

ፍፁም ጽንፈኛነትና በአቋራጭ ሥልጣን የመሻት ወይም ሥርዓት የመለወጥ ጥያቄ  ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡  

በኢዴፓው ሊቀመንበር የሦስተኛ አማራጭ ጽንሠ ሃሣብ ማብራሪያ መሠረት ቀጣዩ ምርጫ ላይ 

እንሳተፋለን የሚሉት ፓርቲዎች ጽንፈኛ ከሆኑና ኢዴፓም ባስቀመጠው የአሠራር ስልቱ (ሦስተኛ 

አማራጩ) መሠረት በቀጣዩ ምርጫ ላይ ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሲል 

በስፋትና በንቃት ሊሳተፍ እንደሚችል ብንጠብቅም የኢዴፓ ሊቀመንበር ከሠሞኑ በራሥ ሆቴል 

በሰጡት መግለጫ ሦስተኛ ዓማራጭ ያሉትን የአሠራር ሥልታቸውን ከአፈር ደባልቀውት 

የመገኘታቸው ጉዳይ እና ጽንፈኛና ለንግግርና ድርድር በራቸው ዝግ ከሆኑት ፓርቲዎች ጋር 

በአንድነት የመሠለፋቸው ጉዳይ ግን አነጋጋሪ ይመስለኛል።  

መድረክ የሚባለውና በስሬ ተሰባስበዋል የሚላቸው ፓርቲዎች ይዘዋቸው የተነሡት ጥያቄዎች 

ቀደም ብሎ መልስ ያገኙና ሚዛን የማይደፉ መሆናቸው ሣያንስ ተገቢ ጥያቄ እንኳ ቢኖራቸው 

ወቅቱን ያልጠበቀ ጥያቄና ምርጫ በደረሠ ቁጥር የመጮኃቸው ሚሥጥር ጀርባቸውን የሚገልጽ 



7 
 

ስለመሆኑ በተደጋጋሚ እየተነገረ ባለበት ሁኔታ አቶ ሙሼ ሠሙም ፓርቲያቸውን ወክለው ረቡዕ 

ህዳር 12/2005 ከወጣው ሠንደቅ ጋዜጣ ጋር ቆይታ አድርገው ነበር፡፡  

አቶ ሙሼ ሰሙ በዚህ ቆይታቸው ባነሣሁት ርዕሰ ጉዳይ እና ከሰሞኑ ለሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 

መከራከሪያነት የሚሆኑኝ መሠረታዊ ነጥቦችን ያነሡ ሲሆን ከዛ በፊት ግን ከሰጡአቸው 

አስተያየቶች ውስጥ የምስማማበትን እና ትክክለኛ አስተያየት ነው ስል ያሠመርኩበትን ብሔራዊ 

የምርጫ ቦርድ ጽ/ቤትን የተመለከተውን ነጥብ በዚህ አጋጣሚ ላነሣው እወዳለሁ፡፡  

ይኸውም “ከዚህ ቀደም የፈረምነው የሥነ ምግባር ደንብ ለተቃዋሚዎችም ለገዢው ፓርቲም 

መብትና ግዴታን ይጥላል፡፡ ይህ ሠነድ ህዝቡ እንዲያውቀውና እንዲጠቀምበት የተሠራ ነገር 

የለም፡፡ እንዲህ ዓይነት ሥራዎች እየተከናወኑ ማህበረሠቡ ለምርጫ ብቁ ባልሆነበት ሁኔታ 

የምናካሂዳቸው ምርጫዎች በሙሉ ትርጉም ያላቸው አይደሉም፡፡ ማህበረሠቡን ማንቃት፣ ለምርጫ 

ዝግጁ ማድረግ፣ በነፃነት በምርጫው እንዲሣተፉ የማድረግ ሥራ የቦርዱ ነው፡፡” የሚለው 

አስተያየት ትክክል ይመስለኛል። ወደ አጀንዳችን ስንመለስ “አንዳንድ ፓርቲዎች በርካታ ችግሮች 

ባሉበት ሁኔታ ምርጫ መግባት ትርፉ ገዢውን ፓርቲ ማጀብ ነው ይላሉ? በሚል ከሰንደቅ ለአቶ 

ሙሼ ሰሙ ለቀረበው ጥያቄ የሠጡት ምላሽ ቀደም ብዬ በመግቢያዬ አካባቢ ከገለፅኩትና ለፋና 

ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስለ ሦስተኛ አማራጭ ካብራሩት ጋር የሚያያዝ እና አማራጩ ከሽፏል 

ለሚለው ግምገማዬ መነሻ የሚሆነኝ ነጥብ ነው፡፡  

ከላይ ለተጠቀሰውና በሰንደቅ ጋዜጣ ለቀረበው ጥያቄ አቶ ሙሼ ሰሙ እንዲሁ አሉ፡- “… እኛ  

በምርጫ መንግሥት እንለውጣለን ብለን እውቅና ያገኘን ነን፡፡ ከምርጫ ውጪ ሠላማዊ ትግላችንን 

የምናካሂድበት መሣሪያ የለንም፡፡ ምርጫን ልንተወው የምንችልበት መንገድ የለም፡፡ ችግሮችንም 

የምናሣየው ምርጫ ውስጥ ገብተን በመሣተፍ ነው፡፡ በምርጫ ሂደት ያሉ ችግሮችን ማሣየትና 

ማሣመን የሚቻለው በመናገር አይደለም፣ ገብቶ በመሣተፍ እንጂ፡፡ የሂደቱ አካል በመሆን ነው፡፡ 

በሰላማዊ ትግል ውስጥ በምርጫ ለውጥ ለማምጣት ባለን አስተሳሰብ ታማኝ ነን፡፡ ታማኝነታችን 

የሚረጋገጠው በምንከፍለው መስዋዕትነት ልክ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ በምርጫ  ያለመሣተፍ 

የሚያመጣው ነገር ኢህአዴግ 99.9 በመቶ እንዲያሸንፍ እድል መስጠት ብቻ ይሆናል፣” ብለዋል። 

ቀጥሎም “በቀጣዩ ምርጫ እንሳተፋለን ብላችኋል ምን ውጤት ትጠብቃላችሁ?” በሚል 

ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ አዲስ አበባ ላይ አተኩረው እንደሚሰሩና የመመረጥ 

ዕድላቸውም የሰፋ እንደሆነ አመልክትዋል።  

እነዚህ መሠረታዊ የሆኑ ነጥቦች ናቸው እንግዲህ ስለ ኢዴፓ ሦስተኛ አማራጭ መክሸፍ 

በመከራከሪያነት የሚቀርቡት፡፡ ምክንያቱም ጽንፈኝነትን አጥብቀው እንደሚታገሉ በፋና ከሠሞኑ 

ያሠሙን አቶ ሙሼ በዚህ ሣምንት ይህን የሚያፈርስ አስተያዬት ደግሞ በጋዜጣ ሰጥተዋል። 
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ይኸውም የተሠጣቸውን የምርጫ ቅስቀሳ ነፃ የአየር ሰዓት እንኳ እንደማይጠቀሙበት እና በሥፋት 

እንሣተፋለን ድምጽም እናገኝበታለን ባሉት አዲስ አበባ ላይም  በአንድ ተወዳዳሪ ብቻ ለመሣተፍ 

በፓርቲያቸው መወሰኑን በድጋሜ ነግረውናል። በሌላ በኩል ደግሞ ጽንፈኛ ናቸው እንዳሏቸውና 

ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አኳያ እንደወቀሷቸው ፓርቲዎች ሁሉ ለውጪው 

ሚዲያ የጽንፈኞችንና የዜሮ ድምር ስብስቦችን ዓይነት መግለጫ መስጠታቸው በርግጥም መክሸፍስ 

እንደ ኢዴፓ ሦስተኛ አማራጭ ያሰኛል፡፡  

ሌላውና አቶ ሙሼ ለሠንደቅም ሆነ ለፋና ከሰጡት አስተያየት ጋር ከመጣላታቸው ባሻገር 

ለሠንደቅ በሰጡት አስተያየትና ከላይ በተጠቀሰው ነጥብ ላይ የሠሩት አንድ “ፋውል” አለ፡፡  

ይኸውም ከዚህ በፊት በተደረጉ ምርጫዎች ላይ በሌሎች የሃገሪቱ ከተሞችና የገጠር ክፍሎች 

ተቃዋሚዎች ድምጽ ማግኘታቸው እርግጥ ሆኖ ሳለ ከበባውንም፣ አፈናውንም፣ ማዋከቡንም አልፎና 

ሠብሮ የሚፈልገውን የመረጠው የአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ ነው ሢሉ መናገራቸው ለሌላው 

ህብረተሰብ ያላቸውን ንቀትና ዝቅተኛ ስሜት የሚያመላክት ነው። በሌላም በኩል በተሠጣቸው 

የአየር ሰዓት ላለመጠቀምና በመላው አገሪቱ በአንድ ተወካይ ብቻ ለመወዳደር መወሠናቸው 

በርግጥም መክሸፍስ እንደ ኢዴፓ ሦስተኛ አማራጭ” ያስብላል እላለሁ።  

 


