
የመጀመሪያው ክርክርና የተራመደ አቋሞች 

ኢዳፓና ኢራፓ አብረው የሚሰሩበትን መንገዴ ያፈሊሌጉ! 

መርስኤ ኪዲን 

በ2002ቱ ምርጫ ተሳታፊ የሆኑት ፓርቲዎች ሇመጀመሪያ ጊዜ ያዯረጉት ክርክር ባገሪቱ ፓርቲዎች መካከሌ ያለ መሰረታዊ 

ሌዩነቶች ምን እንዯሆኑ አጉሌቶ ያወጣ ነው። በክርክሩ በሁሇት ዋነኛ ጉዲዮች ሊይ ያለ ሌዩነቶችን ሇማየት ችሇናሌ። ሁሇቱ 

ጉዲዮች አንዯኛ ፓርቲዎቹ የሚያራምደት ዳሞክራሲ አይነት፣ ሁሇተኛ ዯግሞ የግሇሰብ መብት ወይስ የቡዴን መብት 

ናቸው። በክርክሩ ሊይ የተሳተፉት ፓርቲዎች የ ኢትዮዽያ ህዝቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዳግ)፣ ቅንጅት ሇ 

አንዴነትና ሇዳሞክራሲ (ቅንጅት)፣ የ ኢትዮዽያውያን ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዳፓ)፣ የ ኢትዮዽያ ራእይ ፓርቲ (ኢራፓ)፣ 

የ ኢትዮዽያ ፍትህና ዳሞክራሲ ሃይልች ግንባር (ኢፍዳሃግ) እና የ ኢትዮዽያ ፌዯራሊዊ አንዴነት መዴረክ (መዴረክ) 

ነበሩ። በክርክሩ ሶስት ፓርቲዎች ማሇትም ኢዳፓ፣ ኢራፓና፣ ኢፍዳሃግ ከሞሊ ጎዯሌ ባብዛኛው ተመሳሳይ አቋም 

አራምዯዋሌ። ኢህአዳግ በላሊ በኩሌ የራሱን አቋም ሲያራምዴ የመዴረክ ተወካይ የሆኑት መራራ ጉዱና ግን ይህ ነው 

የሚባሌ የፓርቲ አቋም ሳይገሌፁ ኢህአዳግን በመውቀስ ክርክራቸውን አካሂዯዋሌ። 

ፓርቲዎቹ የሚያራምደትን የዳሞክራሲ አይነት ሲያብራሩ፣ ኢዳፓ፣ ኢራፓ እና ኢፍዳሃግ ሉበራሌ ዳሞክራሲን 

አንዯሚያራምደ ገሌፀዋሌ። ሶስቱም ኢህአዳግ የሚያራምዯው አብዮታዊ ዳሞክራሲ ባገሪቱ ውስጥ መዴበሇ ፓርቲ ስርአትን 

ሇመፍጠር የማያስችሇው ነው ብሇው ተከራክረዋሌ። የ ኢዳፓው አቶ ሌዯቱ አያላው ኢህአዳግ እኔ ከወዯቅኩ አገሪቱ 

ትፈራርሳሇች እያሇ አባሊቱን እንዯሚያስተምርና ይህም የ ኢህአዳግ አኪያሄዴ በጣም አዯገኛና ኢዳሞክራሲያዊነትን 

የሚያሳይ ነው ሲለ የ ኢህአዳግን አብዮታዊ ዳሞክራሲ ኮንነዋሌ። የ ኢህአዳጉ ተወካይ አቶ ሬዴዋን ዯግሞ የ ኢህአዳግ 

አብዮታዊ ዳሞክራሲ ባገሪቱ በፖሇቲካም ሆነ በ ኢኮኖሚ የታዩ ሇውጦችን ሇማምጣት ያስቻሇ መሆኑንና ይሌቁንስ 

ተቃዋሚዎች በተሇይም መዴረክ የሚባሇው ስብስብ ይህ ነው የሚባሌ መርህ የላሇው የስሌጣን ጥማት ብቻ ያሰባሰባቸው 

የስሌጣን ጥመኞች ናቸው ብሇዋሌ። የመዴረኩ መራራ ጉዱና መዴረካቸው 35 ገፅ ያሇው መሇስተኛ ፕሮግራም እንዲሇው 

ገሌፀው የትኛውን የዳሞክራሲ አይነት እንዯሚከተለ ሳያብራሩ ኢህአዳግን በመውቀስ ሊይ ማተኮሩን መርጠዋሌ። 

የኢዳፓው አቶ ሌዯቱ በማንኛውም አገር ዳሞክራሲያዊ ስርአት እንዱኖር የዜጎች ግሇሰባዊ መብቶች መከበር አሇባቸው። 

ሲለ የዴርጅታቸው አሊማ የዜጎች የግሌ መብትን ከቡዴን መብት እንዯሚያመስቀዴም ገሌፀዋሌ። የ ኢራፓው አቶ አስፋው 

ጌታቸውም በተመሳሳይ ፓርቲያቸው የዜጎች ግሇሰባዊ መብቶች እንዱከበሩ እንዯሚሰራ ሲገሌፁ የ ኢፍዳሃጉ አቶ ገረሱ ገሳ 

ዯግሞ ፓርቲያቸው የግሌም የቡዴንም የብሄርም መብቶች እኩሌ እንዱከበሩ እንዯሚሰራ አብራርተዋሌ። የመዴረኩ መራራ 

ጉዱና በዚህም ጉዲይ ይህ ነው የሚባሌ አቋም ሳይዙ እኛ ኦነግ አይዯሇንም፣ የስሌጣን ጥመኞች አይዯሇንም፣ የስሌጣን 

ጥመኞቹ ኢህአዳጎች ናቸው እና የመሳሰለትን ክሶችና ወቀሳዎችን አሰምተዋሌ። በክርክሩ መዯምዯሚያ ሊይ ሁለም 

ፓርቲዎች ህዝቡ የምርጫ ካርዴ እንዱወስዴና እንዱመርጣቸው ጠይቀዋሌ። 

ከሊይ ካቀረብኩሊችሁ ዘገባ ሇመረዲት እንዯምትችለት ባገሪቱ በሁሇት ሉከፈለ የሚችለ አስተሳሰቦች ጎሌተው በመውጣት 

ማን የምን አራማጅ መሆኑም ግሌጽ እየሆነ መጥቷሌ። በዚህ የዳሞክራሲያዊ ሂዯት የዯፈረሰው እየጠራ ማን ምን 

እንዯሚያራምዴ፤ ማን ሇዳሞክራሲ እንዯቆመ፣ ማን ሇስሌጣን እንዯቆመ ሇመሇየት የምንችሌበት ዯረጃ ሊይ እየዯረስን ነው። 

ባንዴ በኩሌ ኢህአዳግ አብዮታዊ ዳሞክራሲን ሲያራምዴ በላሊ በኩሌ እንዯ ኢዳፓና ኢራፓ ያለ የ አዱሱ ትውሌዴ 

ፓርቲዎች ዯግሞ ሉበራሌ ዳሞክራሲን በማራመዴ ሊይ ይገኛለ። ከሁሇቱም መሆን ያሌቻሇው መዴረክ ነው። መዴረክ 

በውስጡ ያለት ስምንት ፓርቲዎች ግማሾቹ ሉበራሌ፣ ግማሾቹ ሶሺያሌ ዳሞክራሲ የሚያራምደ ሲሆኑ የተቀሩት ዯግሞ ምን 

እንዯሚያራምደ ገና አሌወሰኑም። ይህን መዴረክ እጅግ የተቃረነ አስተሳሰብ ያሊቸው ሰዎችና ፓርቲዎች ሲመሰርቱት ምን 

አሰባሰባቸው? የሚሌ ጥያቄ ማጫሩ አይቀርም። መሌሱን በተዯጋጋሚ ከሚያነሱዋቸው አጀንዲዎች ማግኘት ይቻሊሌ። 

በቅርብ አንዴ ተወካያቸው በአዯባባይ እንዯገሇፀው ስሌጣን ከኢህአዳግ ጋር መጋራት ይፈሌጋለ። መራራ በክርክሩ ወቅት 

እንዯገሇፁት መዴረክ ነባርና ሌምዴ ያሊቸው የቀዴሞ ሕወሓት አባሊትን የያዘ ነው፣ ፕሮፌሰሮችን የያዘ ነው ስሇዚህ ስሌጣን 

መያዝ አሇበት። በግሌፅ ሇማየት እንዯሚቻሇው መዴረኮችን ያሰባሰባቸው አንዴ አሊማ ስሌጣን ብቻ ነው። በላሊ እጅግ 

የሚቃረን አሊማ ያሊቸው ናቸው። 



ላሊው የፓርቲዎቻችን መሰረታዊ ሌዩነት በብሄር ጥያቄ ወይም የቡዴን መብት ጉዲይ ሊይ ያሊቸው አቋም ነው። ኢህአዳግ 

የብሄር ጥያቄ ዋነኛው ያገሪቱ ዜጎች ጥያቄ ነው  መፍትሄውም ባገሪቱ የቡዴን መብት እንዱከበር ማዴረግ ነው ብል 

ሲያምን፣ እንዯ ኢዳፓና ኢራፓ ያለት ፓርቲዎች የብሄር ጥያቄ ከላልች ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ እና ማህበራዊ ችግሮች 

በተሇየ መራገብ የሇበትም፣ ከብዙ ችግሮቻችን አንደ እንጂ ብቸኛው አይዯሇም የሚሌ አቋም አራምዯዋሌ። መዴረክ እዚህም 

ሊይ አንዴ የጠራ አቋም የሚይዝበት ሁኔታ የሇም። ባገሪቱ አለ የሚባለት ብሄርተኞች የሚመሩት ስብስብ ቢሆንም 

በውስጡ ዯግሞ እንዯ አንዴነት ያለ የብሄር ፖሇቲካን አጥብቀን እንቃወማሇን ብሇው የተነሱ ፓርቲዎችም አለበት። 

በዚህ አጋጣሚ ሊነሳው የምፈሌገው ሃሳብ ባገሪቱ ጎሌተው ከወጡት ሁሇት አመሇካከቶች አንደ የሆነውን ላበራሌ 

ዳሞክራሲን የሚያራምደ አካሊት ምን ይጠበቅባቸዋሌ የሚሇውን ነው። አብዮታዊ ዳሞክራሲን የሚያራምዯው ኢህአዳግ 

ጠንካራ ዴርጅታዊ ብቃት ያሇውና አገሪቱን በመምራት ሊይ ያሇ ነው። ከ ኢህአዳግ በተቃራኒ የላበራሌ ዳሞክራሲን 

የሚያራምደ ፓርቲዎች አሁን ባለበት ሁኔታ አይዯሇም ኢህአዳግን መፎካከር ዴምፃቸውንም ሇማሰማት ይከብዲቸዋሌ። 

ስሇሆነም ተባብረው መስራት የሚችለበትን መንገዴ ማፈሊሇግ ይኖርባቸዋሌ። በተሇይ ኢዳፓ ኢራፓና ኢፍዳሃግ በክርክሩ 

ወቅት ያራመዷቸው አቋሞች ተመሳሳይና እጅግ ከሰሇጠነ ፖሇቲከኛ የሚጠበቁ ናቸው። በክርክሩ የተሳተፉት የ ኢራፓው 

ተወካይ አቶ አስፋው ጌታቸውና የ ኢፍዳሃጉ አቶ ገረሱ ገሱ በ አንዯበተ ርቱእነታቸውና በበሳሌ አስተሳሰባቸው 

ከሚታወቁት ከ አቶ ሌዯቱ ባሌተናነሰ ሁኔታ የሉበራሌ ዳሞክራሲንና የግሌ መብት መከበርን አስፈሊጊነት በማስረዲት 

ሊገራቸው ያሊቸውን መሌካም ራእይ በመግሇፅ ያሳዩት ብቃት አዴናቆት ሉቸረው ይገባሌ። በፖሇቲካው የጎሌማሳ ሰው 

እዴሜን ያክሌ ተሳትፎ ያሊቸው መራራ ጉዱና የህፃን ሌጅ ብሽሽቅ የሚመስሌ ክርክር ሲያካሂደ እነኚህ አዱስ ፖሇቲከኞች 

እንዱህ ያሇ የሰሇጠነ ፖሇቲካ ማራመዲቸው ተስፋችንን ያሇመሇመ ነው። 

በተሇይ ኢዳፓ እና ኢራፓ በመጀመሪያው ክርክር ያራመዷቸው አቋሞች አንዴ ከመሆናቸው አንፃር ተባብረው 

የሚሰሩበትን መንገዴ እንዱያፈሊሌጉ ጥሪዬን እያስተሊሇፍኩ ፅሁፌን በዚህ ሌቋጭ። 

መርስኤ ኪዲን 

የካቲት 2002 ዓም 

Mersea@ethiopiandemocrats.com 
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