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መሌካም ያሌሆነ ጏዲና ሠሊማዊ ሰፈር አያዯርስም! 
 

                              ሲቲና ከሐረር  

 

ከአንዴ ወር በፊት የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት “መዴረክ” 

በሚሌ ሥያሜ የስምንት ፓርቲዎች ጥምረት ነኝ ብል ምስረታውን ያበሠረን 

ስብስብ የምርጫ ስነምግባር ዯንብ ዴርዴሩ ሲካሄዴ በቆየባቸው ባሇፉት ሁሇት 

ወራት ውስጥ በየሣምንቱ የሚያሠማንን መጨበጫ የላሇውና እርስ በርሡ 

የሚጠሊሊፍ አቋም ማራገቡን እንዯቀጠሇ ነው፡፡ ባሇፈው ሣምንት የሥነምግባር 

ዯንቡን ተዯራዴረዴረው ያፀዯቁት አራት ፓርቲዎች (ኢህአዳግ፣ መኢአዴ፣ 

ኢዳፓና ቅንጅት) ሇሁለም የአገሪቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በዯንቡ ሊይ ተወያይተው 

የሚጨምሩትን ጨምረው፣ የሚቀንሱትን ቀንሰውና የሚሻሸለትን አሻሽሇው  

እንዱያዲብሩት በምርጫ ቦርዴ አማካኝነት የጠሩትን ውይይት “መዴረክ” 

እንዯሌማደ ረግጦ ወጥቷሌ፡፡ ሇዚህ እርምጃውም  በፊት ሲነገረን የነበረውን 

ምክንያት (እኛ ከገዥው ፓርቲ ጋር ብቻ ነው መነጋገር የምንፈሌገው የሚሇውን) 

ትቶ አዱስ ምክንያት ይዞ ቀርቧሌ፡፡ የአሁኑ ከ65 በሊይ ፓርቲዎች የተገኙበት 

ውይይት፣ ቀዯም ሲሌ በራሡ ፍቃዴ ጥልት የወጣው የሥነ ምግባር ዯንብ ዴርዴር 

ቀጣይ ሂዯት ያሌሆነ ይመስሌ፣ አዱስና የተሇየ ምክንያት ነው የነገረን፡፡ ይህም 

በምርጫ ሕግ መሠረት ፣ የምርጫ ስነምግባር ዯንቡን ማውጣት የምርጫ ቦርዴ 

ሥሌጣን ነው፣ ምርጫ ቦርዴ በሕግ የተሠጠውን ሥሌጣን በአራቱ ፓርቲዎች 

ተነጥቋሌ፣ በመሆኑም ውይይቱ ሊይ የምሣተፈው ዯንቡን ምርጫ ቦርዴ በባሇቤትነት 

ከያዘው ነው፡፡ ›› የሚሌ ነው፡፡  

 

“መዴረክ”፣ ከሁሇት ወር በፊት የሥነምግባር ዯንቡ ረቂቅ ሊይ ዴርዴር ሲዯረግ፣ 

አንዳም ‹‹ ዯንቡን የማዘጋጀት ሥሌጣን በሕግ የተሠጠው ሇምርጫ ቦርዴ ነው ›› 

የሚሌ ሐሣብ አሌተነፈሠም ነበር፡፡ እርግጥ ነው የምርጫ ሕጉ  የምርጫ ስነምግባር 

ዯንቡን የማዘጋጀት ሥሌጣን የምርጫ ቦርዴ እንዯሆነ ይገሌፃሌ፡፡ ይሁን እንጂ 

“መዴረክ” አጠቃሊይ የዯንቡን ሇማጽዯቅ የተዯረገውን የዴርዴር ሒዯትና 

የተዯረሠበትን ሥምምነት፣ እንዱሁም የሥነ ምግባር ዯንብ የማዘጋጀት መርሖችን 
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ዘንግቶት ሳይሆን ሇፈጠረው ጥሌፍሌፍ የማምሇጫ ሠበብ ይሆነኛሌ ብል ነው 

የወረወረው፡፡  

 

በቅዴሚያ በማንኛውም ተመሣሣይ ሙያ ሊይ የተሠማሩ ወይም የጋራ አሊማ 

የሚያስፈፅሙ ግሇሰቦች፣ ዴርጅቶች - የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጭምር  በጋራ 

በስምምነት ወይም የሚመሩበት/የሚገዙበት የሥነምግባር ዯንብ የማዘጋጀት መብት 

ያሊቸው መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ሇምሣላ በ97 ምርጫ ኢሕአዳግ አባሊቱና እጩዎቹ 

የሚገዙበትን የራሡን የሥነምግባር ዯንብ አዘጋጅቶ ነበር፡፡ በመዴረክ ስር 

የተሠባሠቡት ፓርቲዎች፣ ላልቹም የፖሇቲካ ፓርቲዎች አባልቻቸውና 

እጩዎቻቸው የሚገዙበት የምርጫ ስነምግባር ዯንብ የማዘጋጀት መብት አሊቸው፡፡ 

ሁለም ሕጋዊ እውቅና ያሊቸው የአገሪቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወይም የተወሰኑት 

አባልቻቸውና እጩዎቻቸው የሚገዙበትን የሥነምግባር ዯንብ የማዘጋጀት መብት 

አሊቸው፡፡ የሚዘጋጀው ዯንብ ሕገወጥ አካሄዴን የሚፈቅዴ ወይም የሚያበረታታ 

ካሌሆነ፣ ማንም ይህን መብት ሉከሇክሊቸው አይችሌም፡፡ 

 

የፖሇቲካ ፓርቲዎችን መዝግቦ ሕጋዊ እውቅና የመስጠትና አሠራራቸውን 

የመከታተሌ ሥሌጣን በሕግ በተሠጠው ምርጫ ቦርዴም ሁለም የአገሪቱ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች የሚገዙበት የምርጫ ስነምግባር ዯንብ የሚዘጋጅበት አካሄዴም አሇ  

“መዴረክ” አራቱ ፓርቲዎች ተዯራዴረው ባፀዯቁት የሥነምግባር ዯንብ ሊይ 

ፓርቲዎች እንዱወያዩ የተጠራውን ስብሠባ ረግጦ ሲወጣ፣ ‹‹በምርጫ አዋጁ ዯንቡን 

የማዘጋጀት ሥሌጣን የተሠጠው ሇምርጫ ቦርዴ እንጂ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች 

አይዯሇም፣ ሕግ ተጥሷሌ - ምርጫ ቦርዴ ስሌጣኑን ተነጥቋሌ›› የሚሌ ጩኸት 

ማሰማቱ ከቅንነት በመነጨ የመቆርቆር ስሜት ሳይሆን በተዯጋጋሚ የሠሩትን 

ስህተት ሇመዯበቅ የፈጠሩት ተራ ምክንያት ነው፡፡  

 

ላሊው “መዴረኩ” የዘነጋው ጉዲይ፣ አራቱ ፓርቲዎች ተዯራዴረው ዯንቡን 

ሲያፀዴቁ፣ ዯንቡ ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የአገሪቱ የምርጫ ሕግ አካሌ 

ሆኖ እንዱፀዴቅ መስማማታቸውን ነው፡፡ እነዚህ አራት ፓርቲዎች ሇሁለም 

የአገሪቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የውይይት ጥሪ ያቀቡት ዯንቡ ሕግ ሆኖ እንዱፀዴቅ 



 3 

ሇተወካዮች ም/ቤት ከመቅረቡ በፊት፣ ይዘቱ ሊይ ግንዛቤ እንዱኖራቸው ሳይሆን 

የሚዲብርበትንም ሁኔታ ሇማመቻቸት ነው፡፡  

 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ “መዴረክ” የረሣው ላሊው ጉዲይ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አሠራርና የአባሊት ሥነምግባር ዯንብ መሠረት፣ የፓርሊማ ቡዴኖች፣ በም/ቤቱ 

መቀመጫ ያሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎችና፣ የም/ቤቱ አባሌ የሆኑ ግሇሠቦች ሕግ 

የማመንጨት መብት ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በዚህ መሠረት አራቱ ፓርቲዎች 

ተስማምተው ያፀዯቁትን የምርጫ ስነምግባር ዯንብ፣ የተቀሩትን ፓርቲዎችን 

ሣያወያዩ፣ በተስማሙት መሠረት ሕግ ሆኖ እንዱፀዴቅ ሇምክር ቤቱ ማቅረብ 

ይችለ ነበር፤ ነገር ግን የተቀሩት የፖሇቲካ ፓርቲዎች እንዱወያዩቡት 

ማዴረጋቸው፣ ዯንቡን ያፀዯቁት አራት ፓርቲዎች ያሊዩትና በዯንቡ ውስጥ መካተት 

ያሇባቸውም ሐሣብ ካሊቸው በዯንቡ ውሰጥ ተካተው የሚዲብርበትን ሁኔታ 

ከመፍጠር፣ ከሕግም ከሞራሌም አኳያ ተገቢና ቀና ከሆነ አመሇካከት የመነጨ 

ነው፡፡ የዯንቡ ሕግ ሆኖ መጽዯቅ አሇመጽዯቁ፣ በም/ቤቱ አብሊጫ ዴምፅ የሚወሰን 

ነው፡፡ ይህን ዯንብ የተወካዮች ምክር ቤት ሕጉን መርምሮ ሉያፀዴቀውና የሀገሪቱ 

የምርጫ ሥነ ምግባር ዯንብ ሉያዯርገው ይችሊሌ፡፡  

 

 

በአራቱ ፓርቲዎች የፀዯቀውና የተቀሩት ፓርቲዎች ተወያይተውበት ሕግ ሆኖ 

እንዱፀዴቅ ሇተወካዮች ም/ቤት ሉቀርብ በተዘጋጀው የምርጫ ሥነምግባር ዯንብ 

ዙሪያ ያሇው እውነታ ከሊይ የተገሇፀው ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሣሇ መዴረክ ‹‹ ፓርቲዎቹ 

ዯንቡን የማውጣት ስሌጣን የሊቸውም ፣ ሕጋዊ ስሌጣን ያሇው ብሔራዊ ምርጫ 

ቦርዴ ነው፣ ቦርደ ስሌጣኑን ተቀምቷሌ፡፡ የዯንቡ ባሇቤት ቦርደ ካሌሆነ በውይይቱ 

ሊይ አሌሣተፍም፣ ምንትስ ምንትስ›› ያስባሇውን ምክንያት “መዴረክ” እንዯ ተቋም 

ካለት ውስጣዊ ችግሮችና ከአመራሮቹ የእስከዛሬ አካሄዴ በመነሣት መገመት 

ይቻሊሌ፡፡  

 

ሰሞኑን የመዴረክ አመራሮች የሰጡትን መግሇጫም መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ አንዴ 

የመዴረክ አመራር ነኝ የሚሌ ግሇሰብ በኢቲቪ የተናገረው ቃሌ እጅግ በጣም 
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የሚገርም ነው፡፡ “ይህ ተስማማንበት የሚለት ሰነዴ ‘IDEA’ ከሚባሌ ዴርጅት 

እንዲሇ የተገሇበጠ ነው፡፡ ይህንን የተገሇበጠ ሰነዴ አራቱ ፓርቲዎች ላክቸረር፣ እኛ 

ዯግሞ ተማሪ እንዴንሆን አንፈሌግም” በሚሌ ከዴርዴሩ አቋርጠው መውጣታቸውን 

በይፋ ሲናገሩ ተሰምተዋሌ፡፡ እኛ እንዯተከታተሌነውና እንዯተረዲነው ከ65 በሊይ 

የሚሆኑ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በጋራ በመወያየት ስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ያዯረጉት 

እንጂ አንደ አስተማሪ ላሊው ተማሪ የመሰሇበት እኔ አውቅ እኔ አውቅ አካሄዴ 

የታየበት አሌነበረም፡፡      

 

ከመዴረክ ከፍተኛ አመራሮች መካከሌ፣ የወቅቱን ሉቀመንበሩን ድ/ር መራራ ጉዱና 

ጨምሮ ገሚሦቹ የረጅም ጊዜ የፖሇቲካ ተሞክሮ እንዲሊቸው ይታወቃሌ፡፡ የአሁኑን 

አቋም ሲይዙ ፣ የምርጫ ሕግ እንዱሁም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሠራርና 

የአባሊት ሥነምግባር ዯንብ በፀዯቁበት ጊዚያት ጭምር የምክር ቤቱ አባሌ የነበሩም 

አለ፡፡ በመሆኑም የምርጫ ስነ ምግባር ዯንብ የሚዘጋጅበትን መርሕና ሇምክር ቤት 

የሚቀርብ ሕግ የሚመነጭበትን ሕጋዊ አካሄዴ አያውቁት ይሆናሌ ብል ማሠብ 

አጉሌ የዋህነት ነው፡፡ ከዚህ ይሌቅ የያዙት አቋም ከውስጥ ችግራቸው የመነጨ፣ 

መሆኑን ምናሌባትም ከጀርባው ስውር አሊማ መኖሩን ነው የሚያመሊክተው፡፡   

 

በመዴረክ ውስጥ ያሇውን ሁኔታ ስንመሇከት፣  በራሡና በሥሩ ያሠባሠባቸው 

ፓርቲዎች ውስጥ ችግሮች መኖራቸውን መገንዘብ አያዲግትም፡፡ እንዯሚታወቀው 

ስምንቱ ፓርቲዎች በመዴረክ ሥር የተሠባሠቡት ተመሣሣይ የጋራ አሊማ ኖሯቸው 

አይዯሇም፡፡ ፓርቲዎቹ የተሇያዩ ብሔሮችና ብሔረሠቦች አመሇካከቶችን 

ስሇሚወክለ በአንዴ ሥያሜና የምርጫ ምሌክት ሇምርጫ ቀርበው በርካታ የምክር 

ቤት መቀመጫ ሥሌጣን  የማግኘት ሕሌም ነው ያሰባሰባቸው፡፡ ይህ ከአሊማ ይሌቅ 

በግሌ ጥቅም ሊይ የተመሠረተ ስብስብ፣ መሆኑ በአመራሮቹ መሐከሌ 

አሇመተማመንን ፈጥሯሌ፡፡ የስብስቡ ምክር ቤት እንዯ አንዴ አካሌ በአንዴ ጉዲይ 

ሊይ በአብሊጫ ዴምፅ ውሣኔ ከማሣሇፍ ይሌቅ በስምምነት መወሠንን የመረጠውም፣ 

ውሣኔዎች በዴምፅ ብሌጫ መተሊሇፋቸው አንደ በላሊው ሊይ አሊማውን 

የሚጭንበትን መንገዴ ይከፍታሌ ከሚሌ ያሇመተማመን ከፈጠረው ሥጋት የመነጨ 

ነው፡፡ የፓርቲዎቹ አሊማ የተሇያየ ብቻ ሣይሆን፣ እርስ በርስ የሚቃረን በመሆኑ፣ 
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ያሇመተማመናቸው ካስከተሇው ውሣኔዎችን በዴምፅ ብሌጫ ማሣሇፍ ካሇመቻሊቸው 

ጋር ተዲምሮ፣ በአንዴ ጉዲይ ሊይ በሚፈሇገው ጊዜ ውስጥ የጋራ አቋም መያዝ 

ተስኗቸው ጊዜያቸውን በንትርክ ሇማባከን ዲርጓቸዋሌ፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች 

ተወያይቶ ከመግባባት መዴረስ እንዯሠማይ ርቋቸው፣ አቋም መያዝ የሚያስፈሌገው 

ጉዲይ ሲገጥማቸው፣ መርምረው ያሌተገነዘቡትንና ፊት ሇፊት ያገኙትን ሐሣብ 

በዘፈቀዯ ከማቅረብ ውጭ አማራጭ አጥተዋሌ፡፡ የባሇፈው ሣምንት የፓርቲዎች 

ውይይት ሊይ ዴርዴሩ ሲካሄዴ ያሊነሡትን፣ ጭራሽ ገሇሌተኛ አይዯሇም ሲለት 

የቆዩትን ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ስሌጣኑ ተቀምቷሌ፣ አካሄደ ሕገወጥ ነው ስሇዚህ 

በውይይቱ ሊይ አንሣተፍም የሚሌ መሠረተ ቢስ አቋም መነሻም ይሔው ነው፡፡ 

መዴረኮች ያቀረቡት ተራ ምክንያት ሇህብረተሰቡ ያሊቸው ንቀት አመሊካች ነው፡፡ 

እነዚህ ሰዎች ሇምርጫ ቦርዴ መብት ተከራካሪ የሆኑት ከመቼ ወዱህ ነው፡፡   

 

የመዴረክ ፓርቲዎች አሊማና አመሇካከት የአንደ ከላሊው የተሇየና የሚቃረን 

በመሆኑ አሊማችን በጥምረቱ  ተውጧሌ የሚሌ ላሊ ሥጋትም ፈጥሮባቸዋሌ፡፡  

እያንዲንዲቸው ቀዯም ሲሌ የነበረንን ዯጋፊ አጥተናሌ ወይም እናጣሇን የሚሌ 

ሥጋት አሣዴሮባቸዋሌ፡፡ ይህ ሥጋት በመጪው ምርጫ ሊይ የመሣተፍ፣ 

ያሇመሳተፍ ዥዋዥዌ ውስጥ ከቷቸዋሌ፡፡ የማይሣተፉ ከሆነ ዯግሞ ምክንያቱን 

ሇሕዝብ መግሇጽ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ምክንያቱ የውስጥ ችግራቸው መሆኑን ማሣወቅ 

የሚያስከትሇውን ዘሊቂ አዯጋ ስሇሚያሣያቸው፣ ላልች ሠበቦች ያስፈሌጓቸዋሌ፡፡ 

መንግስት፣ ገዥው ፓርቲ፣ እና ላልች ጠሊቶቻችን ናቸው ያለዋቸው ፓርቲዎች፣ 

የፖሇቲካ ምህዲሩን አጥብበው መሊወሻ አሣጡን ማሇትና ( ባሇው የፓሇቲካ ምህዲር 

መጠቀም አሇመፈሇጋቸው ሣይዘነጋ ) ሇዚህ ማሣመኛ ሠበብ መፍጠር ነው፡፡ 

በተሇይ የምርጫ ስነምግባር ዯንብ ዴርዴር ሊይ፣ በተዯራዲሪዎች ከፀዯቀም በኋሊ 

የተጠራው የፓርቲዎች ውይይት ሊሊሇመሣተፍ ያቀረቡዋቸው የማይጨበጡ ሠበቦች 

ይህን አካሄዲቸውን አጋሌጧሌ፡፡ 

 

የመዴረኩ ፓርቲዎች ፍፁም የተራራቀና ተቃራኒ አቋም ይዘው መጣመራቸው፣ 

ሕዝብ፣ አቋምና ፖሉሲያቸው ምን እንዯሆነ ማየት ተስኖት ፊቱን የሚያዞርባቸው 

መሆኑን ተረዴተዋሌ፡፡ ይህም የህዝብን ይሁንታ ሇማግኘት በመሠረተ ቢስ ወሬ 
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የመንግስትንና የገዥውን ፓርቲ በጎ ገጽታ በማቆሸሽ ከሕዝብ ጋር አራርቀውት 

ሠሊማዊ ያሌሆነ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ሇመሇኮስ ሁኔታዎችን እንዱያመቻቹ 

አስገዴዶቸዋሌ፡፡ አሁን ያሇው የአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ግን ሠሊማዊ ያሌሆነ 

የፖሇቲካ እንቅስቃሴን የሚፈቅዴ አይዯሇም፡፡ ምርጫ 97ን ተከትል የተቀሠቀሠው 

ሁከት ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዯሸንበቆ ተመዞ የወጣው ቅንጅት ‹‹አሇ›› ሲባሌ 

በውስጥ ችግሩ ተፈረካክሶ አመራሮቹ ጎራ ሇይተው በጠሊትነት በመተያየት አገሪቱን 

ወዯ ብጥብጥ እንዱታመራ አዴርገው ነበር፡፡ አሁንም  “መዴረክ” በሚሌ ስያሜ 

የተሰባሰቡት የፖሇቲካ ፓርቲዎች በአሊማ አንዴነት ሳይሆን እንዱሁ በዘፈቀዯ 

ገዥውን ፓርቲ እንቃወማሇን የሚለ እንዯሆነ ሕዝቡ ተገንዝቧሌ፡፡ እንዱህ አይነቱ 

ስብስብ ዯግሞ የት እንዯሚያዯርስ ከዚህ ቀዯም ሌምዲችን ሌንረዲ ይገባሌ፡፡ 

ከባሇፈው የተማሩት የቅንጅት አካሌ የነበሩና ከገዥው ፓርቲ ጋር የማይታረቁ 

ጽንፈኞች ይመስለ ከነበሩት አንዲንዴ ፓርቲዎች ሠሊማዊ የፖሇቲካ መንገዴን 

ሇመከተሌ መወሠናቸው፣ ሕዝብ አማራጭ ፓርቲዎችን የማግኘት ተስፋ 

ፈጥሮሇታሌ፡፡ በአገራችንም የዴርዴር ፖሇቲካ እንዱዲብር የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ 

እያበረከቱ መሆናቸው ሉመሰገን የሚገባ ነው፡፡   

 

እነዚህ ፖሇቲካዊ ነባራዊ ሁኔታዎች ናቸው ሠሊማዊ ያሌሆነ ትግሌን ማካሄዴ 

የማይቻሌ የሚያዯርጉት፡፡ “መዴረክ” ሠሊማዊ አካሄዴን ተከትል የሕዝብ ዴጋፍ 

የማግኘት አማራጭ እያሇ፣ የሚከተሇው መንገዴ የሚያዛሌቅ ይሁን አይሁን 

መመርመር ተስኖት በተገኘው መንገዴ ስሌጣን ሊይ ሇመውጣት የሚጋሇበው 

የስሜት ፈረስ ገዯሌ ከቶት ታሪክ ሆኖ እንዱቀር ከማዴረግ ያሇፈ የትም 

እንዯማያዯርሠው አመራሮቹ ሉገነዘቡ ይገባሌ፡፡ ሕዝብም የመዴረኩን አካሄዴ 

በጥንቃቄ ሉያስተውሇው ይገባሌ እሊሇሁ፡፡ የፖሇቲካ ትግሌ፤ አካሄደም 

መዴረሻውም ሠሊማዊና ዳሞክራሲያዊ መሆን አሇበት፡፡ መሌካም ያሌሆነ ጎዲና፣ 

ሠሊማዊ ሥፍራ ሉያዯርስ አይችሌምና፡፡  


