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እውን መድረክ ለድርድር ዝግጁ ነው?  
ከተስፋዬ ይታይህ  

 

 

ረቡዕ ሚያዚያ 17 ቀን 2ዐዐ4 ዓ.ም. ታትሞ በወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ በፖለቲካ አምድ ሥር ድርድር 

ለኢህአዴግ ምኑ ነው በሚል ርዕስ የድርድርን አስፈላጊነትና ጠቃሚነት እንዲሁም ድርድር በአገራችን 

የሽምግልና ሥርዓት ያለውን ቦታ በማስቀኘት አሁን ወደ አለንበት ታሪካዊ ወቅት ይመጣል፡፡ ይህን አጭር 

ፅሁፍ እንድፅፍ ያስገደደኝም ይኸው በዚህ ርዕስ ሥር ከላይ ከገለፅሁት ታሪካዊ ወቅት በኋላ የተዘረዘሩት 

ጉዳዮች ናቸው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች እንደሚሉት አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግም ካላፉት ሥርዓቶች 

ስህተት ተምሮ ልዩነቶችን በድርድር የመፍታት ባህል የለውም፡፡ ተቃዋሚዎች አሁንም የብሔራዊ እርቅ 

ጥያቄ እያቀረቡ ቢሆንም የተጣላ ወገን ሳይኖር እርቅ ሊኖር አይችልም የሚለው ኢህአዴግ የብሔራዊ 

እርቅ ጥያቄን ያጣጥለዋል በሚለው አስተያየት እኔም አስተያየቴን ልጀምር፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ብሔራዊ 

እርቅ ይደረግ እያሉ የሚወተውቱት ኃይሎች በብሔራዊ እርቅ ድርድር ስም የመንግሥት ስልጣን መጋራት 

ይቻላል የሚል እምነትና አመለካከት ይዘው የሚንቀሳቀሱ መሆኑ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የተጠቀሰ ጉዳይ 

ነው፡፡ በአገራችን ህገ-መንግሥት መሰረት የመንግሥት ሥልጣን መያዝ የሚቻለው በየአምስት ዓመቱ 

በሚካሄደው ነፃና ሁሉን አቀፍ ምርጫ ተወዳድረዉ በፓርላማው ካለው መቀመጫ ከሀምሳ በመቶ በላይ ያገኘ 

ፓርቲ ወይም ደግሞ ከ5ዐ%+1 በላይ መቀመጫ ማግኘት ያልቻለ ፓርቲ በፖለቲካ ፕሮግራም እና 

አመለካከት ተቀራራቢ የሆኑ እና በምርጫ ተወዳዳሪ የነበሩ ፓርቲዎች በመደራደር መንግሥት መመስረት 

የሚችሉ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ ውጭ በሚደረግ ድርድር የመንግሥትን ስልጣን መያዝ የሚቻልበት ዕድል 

እንደሌለ ህገ-መንግሥቱ በግልፅ ያስቀምጣል፡፡ 

 

ከሁሉም በላይ ግን በአገራችን ፖለቲካ ለመሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም አካል የሚያስፈልገው ብሔራዊ 

እርቅ ሳይሆን የሀገሪቱን ህገ-መንግሥት ተቀብሎ፤ ህገ-መንግሥቱን መሠረት አድርገው የተቋቋሙ ተቋማት 

አክብሮ እና ዕውቅና ሰጥቶ በአጠቃላይም የጨዋታውን ህጐች (Rules of the game) አክብሮና ተቀብሎ 

መንቀሳቀስ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ ማንኛውን አካል አለኝ የሚለውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኀበራዊ 

አቋሞች ምንም ይሁኑ ምን በሰላማዊ እና ህጋዊ መንገድ ማራመድ ይችላል፡፡ ከዚህ አኳያ ብሔራዊ ዕርቅ 

እየተባለ የሚወሳው ጉዳይ ብዙም ቦታ የሌለው መሆኑን መገንዘብ ይችላል፡፡  

 

ይህን አጠቃላይ ሀሳብ በአጭሩ ካነሳሁ በኋላ ይበልጥ ላተኩር ወደ ፈለግሁት ጉዳይ ላምራ፡፡ ይኸውም 

ምርጫ 2ዐዐ2 ከተቃረበበት ጊዜ ጀምሮ ለኢህአዴግ የድርድር ጥሪ ሲያቀርብ የቆየው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 

አንድነት መድረክ የድርድር ጥያቄው ተቀባይነት ባያገኝም አሁንም ድረስ ከመጠየቅ አልቦዘነም በሚል 

ተፅፎ የምናገኘው ሀሳብ ነው፡፡ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ እውን መድረክ ለድርድር ዝግጁ ነው ወይ? የሚል 
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ጥያቄ እንዳነሳ የተገደድሁት፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት መድረክ የድርድር ጥያቄ 

ከኢህአዴግ ቀርቦለት አንድ ጊዜ ጠንካራና በህዝብ ተቀባይነት ያለኝ እኔ ስለሆንሁ ኢህአዴግ መደራደር 

ያለበት ከኔ ጋር ብቻ ነው፡፡ ሌሎች ፓርቲዎች ባሉበት ለመደራደር አልችልም እያለ ሲያስቸግር የነበረበት 

ሁኔታ እናስታውሳለን፡፡ በድርድሩ ተሳታፊ የነበሩ ፓርቲዎችንም ደካማ፣ የህዝብ ድጋፍ የሌላቸው 

የኢህአዴግ ተለጣፊዎች ወዘተ እያለ አሁንም ድረስ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በማሰራጨት ላይ መሆኑ የአደባባይ 

ሚስጢር ነው፡፡ ነገርን ነገር ያነሳዋልና ለአራተኛ ጊዜ በአገራችን የሚካሄደው አገራዊና ክልላዊ ምርጫ 

ሊካሄድ በተቃረበበት ወቅት የኔዘርላንድ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣን ወደ አገራችን መጥተው ምርጫውን 

በተመለከተ ኢህአዴግ ባለበት ሁሉንም የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለማወያየት ዕቅድ ይዘው ነበር፡፡ 

ታዲያ የመድረክ አመራሮች ኢህአዴግ ባለበት መነጋገር አንፈልግም ብለው ተቃውሞ በማሳየታቸው 

ኢህአዴግ በሌለበት ውይይቱ ቢካሄድ በኢህአዴግ በኩል ችግር እንደሌለ ተገልፆ ኢህአዴግ ከዚህ ውይይት 

ራሱን አገለለ፡፡ ይሁንና የመድረክ አመራሮች በድርድር እና በውይይት ላይ ያላቸው አባዜ አልቆመምና 

ውይይቱ በሚካሄድበት በኔዘርላንድስ ኤምባሲ ሲደርሱ ፓርቲያቸዉን ወክለዉ ለዉይይቱ የተገኙትን 

የቀድሞው የኢዴፓ ሊ/መንበር አቶ ልደቱ አያሌው ባሉበት አንወያይም በማለት የውይይቱን አዘጋጆች 

ባስገረመ ሁኔታ ማስቸገራቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት መድረክ ነጋ ጠባ እንደሚለፍፈዉ እውነት ለዴሞክራሱ ማበብ፣ ለሰላም 

መስፈን ለመልካም አስተዳደር መረጋገጥ እምነት፣ ፍላጐትና ወኔ ካለው ለምን ስዊድን አገር ዋና መ/ቤቱ 

ያደረገው ተቁም ያዘጋጀዉን የዴሞክራሲን አስተሳሰብ በተለይም ምርጫዎችን በሰላማዊ መንገድ ማካሄድና 

ማስፈፀም ስለሚቻልበት የምርጫ ስነ-ምግባር መወያየተ ተሳነው? ይባስ ብሎ በምርጫ ስነ-ምባሩ ረቂቅ ሰነድ 

ዙሪያ የሚወያዩትን ፓርቲዎች ማንቋሸሽን መሳለቅ ነበር እንደሥራ የያዘው፡፡ ይህን ያደረገው ደግሞ ጐሽ 

አበጀህ የሚል የሙገሳ ቃላት ከአክራሪው የዲያስፖራ ቡድን ለማግኘት እንደነበር የምናውቀው ጉዳይ ነው፡፡ 

ትክክለኛ ይሆን የነበረው ግን እንደሌሎች ፓርቲዎች በምርጫ ስነ-ምግባር ረቂቅ ሰነድ ላይ ተወያይቶ 

የራሱን ገምቢ አስተዋጽኦ አበርክቶ የመፍትሔ አካል መሆን ነበር፡፡  

 

እንደአለመታደል ሆኖ መድረክ በዚህ ድርድር የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ ዓይነት ምላሽ እየሰጠ በድርድሩ 

የረባ ተሳትፎ ሳያደርግ ቀረ፡፡ ኢህአዴግን ጨምሮ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ማለትም መኢአድ፣ ኢዴፓ 

እና ቅንጅት ለአንድነት እና ለዴሞክራሲ ግን ለሳምንታት ያህል ሰፋ ያለ ድርድር አካሄደው የቆየውን የዜሮ 

ድምር ፖለቲካ (zero sum game) አስቀርተው በሰጥቶ መቀበል መርህ (win-win) በሆነ ሁኔታ የምርጫ ስነ-

ምግባር ረቂቅ ሰነድ ላይ ተወያይተውና ተስማምተው ህግ ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርግ ታሪካዊ ተግባር 

አከናወኑ፡፡  

 

የምርጫ ስነ-ምግባሩ ሰነዱ ለፓርላማ ቀርቦ ህግ ሆኖ ከወጣ በኋላም መድረክ ይህን ህግ ተቀብሎ እንዲፈርም 

እና ከኢህአዴግ ጋር በሚደረጉ ድርድሮች እንደሌሎች ፓርቲዎች ሁሉ እንዲሳተፍ ተደጋጋሚ ጥሪ 

ቢቀርብለትም ይኸው በእምቢታው እንደገፋበት ይገኛል፡፡ እዚህ ላይ ሊነሳ የሚገባው ጥያቄ መድረክ 

ለሰላማዊ ትግል ሙሉ እምነት ካለው ከአመፅና ከብጥብጥ ርቆ ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ለመሄድ ካሰበ 
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ለምን የምርጫ ስነ-ምግባሩ ደንቡን ለመፈረም ተቸገረ የሚለው ጥያቄ ነው፡፡ እንግዲህ በአንድ አገር 

የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማኀበራዊ ለውጥ ለማምጣት እታገላለሁ የሚል ድርጅት በርካታ መስዋዕትነቶችን 

መክፈል ይጠበቅበታል፡፡ ከዚህ አኳያ ከአክራሪ የዲያስፖራ ፖለቲከኞች ሊያርፍብኝ ይችላል ብሎ የሚሰጋው 

ውርጅብኝ ፈርቶ ወይም ከእነሱ የሚላኩ ጥቂት ዶላሮች ይቀራሉ ተብሎ ተሰግቶ ከሆነም ከላይ 

እንደጠቀስሁት ለታላቅ ዓላማ ይህን መስዋዕትነት መክፈል ነው የታጋይነት ወግ፡፡ ምን አልባት ግምቴን 

ትንሽ ለማስፋት ይህ የምርጫ ስነ-ምግባር ደምብ ምርጫዎች ሁሉ በሰላማዊ መንገድ፤ አንዱ ፓርቲ ለሌላው 

ፓርቲ ዕውቅናና ከበሬታ በመስጠት እንዲከናወን ስለሚያስገድድ ሲፋጅ በማንኪያ ሲበርድ በጄ የሚለውን 

ብሂል በመጠቀም ሰላማዊና ህጋዊ ትግልን በማፈራረቅ ለመጠቀም አያስችልም የሚል ከሆነ ይህ ጉዳይ ህገ-

መንግሥቱም፣ የምርጫ ህግም ይኸው የምርጫ ስነ-ምግባር ህግም ስለማይፈቅድ የፖለቲካ ትግልን 

በሰላማዊና በሰላማዊ ትግል ብቻ ለማካሄድ ቆርጦ መነሳትና በዚያው መቀጠል አለበት እላለሁ፡፡  

 

በዚሁ ፅሁፍ ላይ በቅርቡ አቶ መለስ ዜናዊ በፓርላማ በመገኘት ለፓርላማ አባላት በሰጡት ማብራሪያ 

በኢትዮጵያ እና በኤርትራ መካከል ያለውን ልዩነት በድርድር ለመፍታት የድርድር ጥያቄ በተደጋጋሚ 

በመንግሥት በኩል እንደሚነሳ መግለፃቸውን ያትታል፡፡ ከኤርትራ ጋር ልዩነታችንን እንዲያዝን 

እንዲደራደር እያሉ ተቃውሞዎች ጋር ግን የሥነ-ምግባር ደምብ ካልፈረማችሁ አንደራደርም ማለታቸው 

ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል በማለት ጭምር አስፍሯል፡፡  

 

በነገራችን ላይ ሁለት ወገኖች ድርድር በሚያደርጉበት ጊዜ የየራሳቸውን አቋም ወይም ልዩነታቸው ይዘው 

እንጂ በፍፁም አንድ ዓይነት ሀሳብ እና አመለካከት ይዘው አይደለም፡፡ ከኤርትራ መንግሥት ጋር ድርድር 

በሚካሄድበት ወቅት የኤርትራ መንግሥት የራሱን አቋም ወይም ልዩነቱን ይዞ የኢትዮጵያ መንግሥትም 

እንደዚሁ የራሱን አቋም ወይም ልዩነቱን በመያዝ ነው፡፡ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት መድረክ ጋር 

ኢህአዴግ በሚደራደርበትም ወቅት እንደዚሁ ሁለት አካላት የየራሳቸውን አመለካከትና አቋም ወይም 

ልዩነታቸውን ይዘው ነው ከዚህ አኳያ መድረክ ለሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ሞራላዊ ብቃት (High moral 

ground) ካለው ይህን በኢህአዴግ ወይም በኢትዮጵያ መንግሥት ሳይሆን ስዊድን አገር ካለ ስለዴሞክራሲ 

ሥርዓት መገንባትና መጠናከር ሰፊ ልምድና ተሞክሮ ያለው የጥናት ተቋም (think tank) ያወጣውን 

የምርጫ ስነ-ምግባር ሰነድ ተቀብሎ ለመፈረም ለምን ተቸገረ? ይህ የምርጫ ስነ-ምግባር ሰነድ ውይይት 

ሲደረግ አንዴ ኢህአዴግ ከኔ ጋር ነው መወያየት ያለበት ሲል እሺ ይሁን በሌሎች ፓርቲዎች የማያነሳ ነገር 

ግን በመድረክ ብቻ የሚነሳ ጉዳይ ካልአመጡ እና እንዲደራደርበት ሲባለ ደግሞ የተለየ ነገር ማምጣት 

እንዳልቻለ የሚታወቅ ጉዳይ ነው፡፡  

 

ለነገሩማ በድርድር በሰጥቶ መቀበል መርህ የፖለቲካ ትግልን ለማስቀጠል ሙሉ ፍላጐት በመድረክ አካባቢ 

አለ ወይ? ዋናው እንደ አጀንዳ ተይዞ የሚገባውስ ከኢህአዴግ ጋር በሰጥቶ መቀበል መርህ መሠረት 

ተደራድሮ አንድን ጉዳይ እልባት ላይ ማድረስ ሳይሆን ድርድሩን በዚህ እና በዚያ ብሎ ለማፍረስ መስራት 

እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው፡፡  
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ስለሆነ የፅሁፍ አቅራቢም ቢሆን ኢህአዴግ ለድርድር ቦታ የማይሰጥ ድርጅት አድርጐ ማቅረቡ ተገቢ 

አይደለም፡፡ ኢህአዴግ በተደጋጋሚ እንደሚገልፀው ተግባሩም እንደሚመሰክረው በሰጥቶ መቀበል መርህ 

በድርድር የሚያምን ድርጅት ነው፡፡ በአንፃሩ መድረክ ግን በሰጥቶ መቀበል መርህ እየተደራደሩ 

በሚያስማሙ ጉዳዮች እየተስማሙ በሚያለያዩ ጉዳዮች ደግሞ መልሰው እየተወያዩ እና እየተደራደሩ 

መቀጠል ሳይሆን ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንደሚባለው ኢህአዴግ አልደራደርም አለ ወዘተ የሚሉ 

ጉዳዮችን ብቻ ማርገቡ እንደ አንድ መርህ የያዙት ይመስላሉ፡፡ ያለፈው አል÷ል አሁንም ቀኑ ገና 

አልመሸምና ለድርድርና ለውይይት ራሳቸውን ቢያዘጋጁ መልካም ነው እላለሁ፡፡              


